
Årsplan for hovedfag i 2. A og B 

Skoleåret 2017-2018 

Rudolf Steiner-Skolen i Århus 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

33-36 
 
 
 
 
 
 

Dansk Overordnet for 
hele året fortsættelse af 
indlæring af alfabetet, nu 
de små bogstaver. 

Øve bogstavernes navne 
og lyde, begyndende 
sammensætning af 
bogstaverne til små ord. 
Øve bogstavformer i 
luften og i hæftet, øve 
skriveretning, oppefra og 
ned, samt bogstavernes 
placering på linierne. 
 

Øve koncentration, større 
motorisk sikkerhed, 
sikkerhed i bogstavernes 
lyde, navne og former, 
både store og små 
bogstaver. 

37-41 
 
 
 

Regning Overordnet for 
hele året er fortsættelse 
af arbejdet fra 1. klasse, 
stadigvæk med 
hovedvægt på 
hovedregning, udvidelse 
af talmængden, øvning 
af den lille tabel, nu også 
med skriftlig regning med 
de fire regnearter. 
 

Øve skrivning af tallene 
med fokus på 
skriveretning, oppefra og 
ned. Hovedregning, 
tabeløvelser, skriftlig 
regning samt lave et ur 
med romertal og 
arabertal. Indlæring af 
klokken. 

Større sikkerhed i skrivning 
af tallene, større 
forståelse for 
talmængderne, 
sikkerhed i tabellerne fra 
1-5, samt klokken. 

42  EFTERÅRSFERIE 
 

  

43-45 
 
  
 
 

Dansk Fortsættelse af arbejdet 
fra 1. danskperiode med 
øvning bogstavernes 
navne og lyde, 
begyndende 
sammensætning af 
bogstaverne til små ord, 
samt skriveøvelser. 
 

Fokus på sikkerhed i 
bogstavernes navne, 
lyde, former og skrivning. 

46-51 
 
 
 
 

Hjemstavnslære 
Overordnet for hele året: 
Oplevelser af og i naturen 
og fortællinger om dens 
mange hjælpere. 

Vandreture ved skov og 
strand, fortællinger fra 
naturen, tegninger herfra, 
formtegninger herfra og 
modellering. 
 
 

Øge elevernes iattagelse 
af naturen og årets 
gang, samt respekt 
herfor. 

52-1 
 

JULEFERIE  
 
 

 



2-4 
 
 
 
 

Regning Fortsat øvning af skrivning 
af tallene med fokus på 
skriveretning. 
Hovedregning, 
tabeløvelser samt skriftlig 
regning.  
 

Større sikkerhed i skrivning 
af tallene, større 
forståelse for 
talmængderne, 
sikkerhed i tabellerne fra 
1-7.  

5-10 
 
 
 
 
7 fri 

Dansk Fortsættelse af arbejdet 
fra 2. danskperiode med 
øvning bogstavernes 
navne og lyde, 
begyndende 
sammensætning af 
bogstaverne til små ord. 
Skrivning. Begyndende 
arbejde med de tre 
hovedordklasser. 
 

Sikkerhed i bogstavernes 
lyde, former og navne 
samt forberedelse til 
selvstændig skrivning. 

11-15 
 
 
13 fri 

Hjemstavnslære Forberedelse af såtur ved 
fortællinger om bondens 
arbejde og årets gang på 
landet. Tegne og skrive 
herom. Såtur. 
 

Forståelse for årets gang 
og de aktiviteter, der 
hører til de forskellige 
årstider på landet. 

16-19 
 
 
 
 

Regning 
Fortsættelse af arbejdet 
fra tidligere 
regneperioder. 

Fortsættelse af øvning af 
skrivning. Hovedregning, 
tabeløvelser samt skriftlig 
regning. Lave 
bevægeligt billede/de 
fire regnebrødre. 
 

Større sikkerhed i skrivning 
af tallene, større 
forståelse for 
talmængderne, 
sikkerhed i tabellerne fra 
1-10.  

20-23 
 
 
 
 
 

Dansk Fortsættelse af arbejdet 
fra 3. danskperiode. 
Begyndende med 
selvstændig 
lydskrift/børnestavning i 
hæftet. Fortsættelse af 
arbejdet med 
ordklasserne. 
 

Selvstændige skriftlige 
små historier skrevet med 
lydskrift/børnestavning. 
Sikkerhed i, hvad 
udsagnsord, tillægsord 
og navneord er. 

24-25 
 

Repetition Repetere dansk, regning 
og hjemstavnslære. 

Fæstning af det i 2. klasse 
indlærte. 

 

 


